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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
 
 
GF Forsikring er et kundeejet forsikringsselskab, og som medlem af GF Thy og Mors har du medindflydelse 
på udviklingen af din lokale forsikringsklub. Vores ordnede formål at sikre overskud til hinanden ved, at du 
som medlem får personlig betjening i både Thisted og Nykøbing Mors, samtidig med at du får dine 
forsikringer til den lavest mulige pris.  
 
Forhøjelse af klubbens kontingenter 
I bestyrelsen har vi gennem mange år fastholdt et uændret lavt klubkontingent samt et lavt kontingent for 
autohjælp, der er en del af din bilforsikring hos GF Thy og Mors. I bestyrelsen ønsker vi fortsat at holde disse 
kontingenter på et fornuftigt lavt niveau, men vi har samtidig et ansvar for at sikre, at satserne løbende 
tilpasses administrationsomkostningerne og medlemmernes behov.  
 
Bestyrelsen indstiller derfor til, 
- at klubkontingentet øges fra 100 til 180 kroner årligt. Dette sikrer, at vi fortsat kan styrke den lokale 
betjening og samtidig kan udbygge dine lokale medlemsfordele, der i dag bl.a. omfatter lokale 
arrangementer, rabat hos Euromaster samt rabat på bilsyn og reparation/udskiftning af bilruden.   
 
- at autohjælpskontingentet øges fra 330 til 395 kroner årligt. Med det nye kontingent er GF’s vejhjælp – 
gennem SOS Dansk Autohjælp - fortsat meget konkurrencedygtigt.  
 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. januar 2019.  
 
Dagsorden og tilmelding 
Da ændringer af kontingentsatser ifølge vedtægterne skal vedtages af medlemmerne, indkaldes du til en 
ekstraordinær generalforsamling hos GF Thy og Mors, Vestergade 84, 7700 Thisted, mandag d. 29. oktober 
2018 kl. 16.30. 
 
1. Fastsættelse af klubkontingent 
2. Fastsættelse af autohjælpskontingent. 
3. Evt.  
 
Ønsker du at deltage, skal du tilmelde dig den ekstraordinære generalforsamling senest den 22. oktober 
2018 på mail: thy-mors@gfforsikring.dk eller på telefon: 97 92 21 55. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
 
Svend Aage Skytte Pedersen 
Formand, GF Thy og Mors 
 
 
 
NB: Prisen på forsikringerne reguleres løbende gennem vores overskudsdeling, der i dag omfatter alle dine 
forsikringer i GF. Omkring årsskiftet vil du modtage besked fra os om din andel af overskuddet for 2018. 
Både på bilforsikringen og de øvrige forsikringer vil der være overskudsdeling også til næste år. 
 


